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L objectiu del Centre de Recerca Ma

temàtica és estimular el desenvolupa

ment de la recerca matemàtica a Catalu

nya quantitativament i qualitativament.

Amb aquesta finalitat. el Centre de Re

cerca Matemàtica invita matemàtics re-

llevants a fer estades de recerca a Cata

lunya. facilita beques postdoctorals a

investigadors joves. organitza progra

mes de recerca. conferències. seminaris i

congressos i dóna publicitat als resultats

dels treballs de recerca amb una sèrie

pròpia.

En aquest curs. el Centre de Re

cerca Matemàtica ha acollit seixanta-sis

visitants. amb estades que globalment

superen els cent disset mesos.

Cursos

Advanced Course on Dynamical Sys

tems. Coordinadors: L. Alsedà. A. Gasull

i J. Llibre (UAB). Organitzat pel Centre

de Recerca Matemàtica. Bellaterra. de

I'! al 10 de setembre de 1998.

— S. van Strien. de la Universi

tat de Warwick (Regne Unit): «Complex

dynamics of real polynomials» (curs de

7.5 hores).

— R. Devanev. de la Univer

sitat de Boston (EUA): «Dynamics and

topology of entire functions» (curs de

7.5 hores).

— A. van deu Essen. de la Uni

versitat de Nijmegen (Holanda): «The

Jacobian conjecture and dvnamical svs-

tems» (curs de 7.5 hores).

Altres conferències impartides

— L. Alsedà. de la Universitat Autòno

ma de Barcelona: «Dvnamics of Hub-

bard trees».

— A. Cima. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: «Isochronicity

of planar systems and the Jacobian con

jecture».

— N. Fagella. de la Universitat de

Barcelona: «Quasi-conformal surgery on

Herman rings of the Standard family».
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— Cl. Inninger. de la Universi

tat de Linz (Austria): «Rational func-

tíons whose Julia sets are Jordan arcs or

curves».

— X. Jarque, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: «Non regular

sequence for complex exponentials. The

Misiurewicz case».

— M. Lakner. de la Universi

tat de Ljubljana (Eslovènia): «The one-

equator property».

— J. Llibre, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: «Periodic or

bits for holomorphic maps».

— J. S. Lynch, de la Universitat

de Cornell (EUA): «The medusa algo-

ríthm and polynomíal matings».

— P. Petek. de la Universitat de

Ljubljana (Eslovènia): «Circles and per

iodic 1 <i *i i i i s in quaternionic Julia sets».

— P. Roesch, de l'Escola Nor

mal Superior de Lió (França): «Local

connectiv ity for Newton maps».

— M. Skapin, de la l 'niversitat

de Ljubljana (Eslovènia): «The dynam-

ics of X + z + exp(z)».

— Ch. Stroh, de la Universitat de

Linz (Austria): «On the connectedness of

Julia sets of rational functions».

— J. C. Valverde, de la Univer

sitat de Múrcia (Espanya): «Local bifur-

cations of one-parameter famílies of

maps under some new non-degenerated

conditions».

— J. \ tlladelprat, de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: «A Poin-

caré-Hopf theorem for non-compact

manífolds».

Semestre de sistemes dinàmics. Coordi

nadors: L. Alsedà. A. Gasull i J. Llibre

(UAB). Organitzat pel Centre de Recer

ca Matemàtica. Bellaterra, del 15 de se

tembre al 15 de desembre de 1998.

t onferències impartides

— F. Gautero. de la Universitat de Niça

(França): «Dynamical CW-complexes».

— E. Pérez-Chavela, de la Uni

versitat Autònoma Metropolitana de

Mèxic: «Different kinds of potentials in

celestial mechanics».

— R. Kooij. de la Universi

tat Tecnològica de Dellt (Holanda):

«l niqueness of limit cycles in quad-

ratic systems with a weak and a strong

focus».

— E. Pérez-Chavela, de la Uni

versitat Autònoma Metropolitana de Mè

xic: «The quasihomogeneous collinear

tbrei' body problem».

— L. Cherkas. de la Universitat

de l'Estat de Bielorússia: «Dulac func

tions for polynomial vector fields».

— L. Alsedà, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: «Minimizing

topological entropy for continuous maps

on graphs».

— H. Giacomini, de la Universi

tat de Tours (França): «Bifurcations of

limit cycles from Hamiltonian centers

via the inverse integrating factor».



— Z, Zhifen, de la Universiat

de Pequín (Xina): «Dilferent methods

for estimating the aumber of zeros of

Abelian integrals».

— L. Weigu, de la Universitat

de Pequín (Xina): «Smooth classilica-

tíon of the germs of one-dimensional

vector fields or diffeomorphisms» .

— E. A. Lacomba, de la Univer

sitat Autònoma Metropolitana de Mèxic:

«Topologieal elassification of real cubic

surfaces in the 3-dimensionaJ spherc».

— L. Chengzhi, de la Universi

tat de Pequín (Xina): «Some new ap-

proaches in the studv of Abelian inte

grals».

— J. Guaschi, de la Universi

tat de Tolosa de Llenguadoc (França):

«Fixed point classes. braids and combs».

— J. A. Rodríguez, de la Uni

versitat d'Oviedo (Fspanva): «Coexist-

ence and persistence of infinitely maiiv

strange attractors».

— L. Cherkas. de la Universitat

de l'Estat de Bielorússia: «I nusual prob-

lems about limit cycles of quadratic sys-

tems».

— V. Mañosa, de la Universitat

Politècnica de Catalunya: «Stability of

a class of planar degenerate singular

points».

— J. Llibre, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: «Some resuhs

and open problems about the algebraic

solutions of polynomial differential

equations».

— A. Gasull. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: «The iso-

chronicity problem for several famílies

of planar dilTerential equations»

Semestre d'anàlisi. Coordinador: A. Ni

colau (UAB). Organitzat pel Centre de

Recerca Matemàtica. Bellaterra, del 10

de gener al 15 de juliol de 1999.

t 'onferències impartides

— J. J. Donaire, de la Universitat Autò

noma de Barcelona: «Porositat Zvg-

mund d'un compacte».

— X. Massaneda, de la Univer

sitat de Barcelona: «Interpolació per es

pais de funcions enteres».

— P. Koskela. de la Universitat

de Jyvaskyla (Finlàndia): «Lusin s con-

dition N for homeomorphisms».

— J. Kuhanen, de la Universitat

de Jyvaskyla (Finlàndia): «Lusin's con-

dition N».

— L. Vega. de la Universitat del

País Basc: «El problema de valores ini-

ciales para la ecuación de Korteweg -

De Vries: resultados negativos».

— P. Thomas. de la Universi

tat de Tolosa de Llenguadoc (França):

«Sampling sets for I Iardy spaces».

— H. Pajot. de la Universitat de

Cergy-Pontoise (Franca): «Analysis on

the boundary of hypebolic building».

— C. Puente, de la Universi

tat Politècnica de Catalunya: «Antenes

fractals».



— C. Pérez, de la Universitat

Autònoma de Madrid (Espanya): «Poin-

caré = Sobolev = BMO».

— A. Olevskii, de la Universitat

de Tel-Aviv (Israel): «Hovneornorphisvns

of the circle and Fourier expansions:

some old and new results».

— K. Dvakonov, de la Univer

sitat de Barcelona: «Coinvariant sub-

spaces of the shift operator iu //''».

— I'. Paramonov, de la Univer

sitat de l'Estat de Moscou (Rússia):

«Approximation bv entire solutions of

elliptic equations on closed sets in R".

Applicatíons».

— L. Aizenberg. de la Universi

tat de Bar-Ilan: «Dualitv in complex

analysis».

— M. Cerne. de la Universitat de

Ljubljana (Eslovènia): «Perturfoatíons

of analvtic varieties».

— J. Duoandikoetxea. de la Uni

versitat del País Basc: «Normas mixtas v

operadores direccionales».

— K. Fedorovski, de la Univer

sitat de Moscou (Rússia): «On uniform

approximation of functions bv solutions

of second order elliptic equations on

plane compacts».

— S. Treil. de la Universitat de

l'Estat de Michigan (EUA): «Singular in

tegrals and a problem in robust control».

— D. Cruz-Uribe, del Col·legi de la

Trinitat, I Iartford (EUA): «The minimal

operator, the geometric maximal operator

and properties of doubling measures».

— D. Varolin. de la Universitat

d'Ann Arbour: «General shears and

automorphisms of the affine 2-quadric».

— A. Stray. de la Universitat de

Bergen (Noruega): «Joint approximation

in the Dirichlet space».

— J.-M. Wu, de la Universitat

d lllinois a Urbana (EUA): «Boundarv

Harnack principle and Martin Bound-

aries for svmmetric stable processes».

— R. Kaufman. de la Universi

tat dTllinois a Urbana (EUA): «Sobolev

spaces. dimensions and random series».

— C. Sadosky, de la Universitat

de Howard (EUA): «A scale of BMOs in

the polvdisk».

— K. Seip, de la Universitat

de Trondheim (Noruega): «Weighted

Paley-Wiener spaces».

— P. Aherti, de la Universitat de

Wisconsin-Madison (EUA): «On the ze

ros of holomorphic vector field ».

— M. Flores. de la Universitat

de La Laguna (Espanya): «On complete

holomorphic vector lields».

— D. Marshall. de la Universi

tat de Washington (EUA): «Angular

distribution of mass bv Bergman func-

tions».

— H. Farag, de la Universi

tat de Rice (EUA): «The Besicovitch

1/2-problem».

— V. Caselles. de la Universitat

de les Illes Balears: «Topographie maps.

connected operators au applicatíons to

image processing».



— C. Perevra, de la Universitat

de Nou Mèxic: «Divergence free multi-

wavelets».

— J. Duval. de la Universitat

Paul Sabatier (França): curs sobre Em

bolcalls polinomiaU i racionals i llur es

tructura (curs de vuit hores).

Matemàtiques i enseny ament: principi i

fi de la qüestió. Coordinat per N. Gorgo-

rió (UAB). Organitzat pel Centre de Re

cerca Matemàtica.

La senvora Guida de Abreu de la

Universitat de Luton (Gran Bretanya)

va impartir les conferències següents:

— «Contextos. interaccions i

aprenent at ge matemàtic » .

— «Aprenentatge matemàtic

dins i fora de l'escola des d una perspec

tiva cultural».

— «Aprenentatge matemàtic en

una escola multiètnica: explorant les

perspectives de l'alumne, el professor i

els pares».

Advanced Course on Mathematical As-

pects oflmage Processing. Coordinadors:

J. Bruna (UAB) i J. Saludes (CVC). Orga

nitzat pel Centre de Recerca Matemàtica

i el Centre de Visió per Computador. Be-

Ilaterra, del 6 al 16 de juliol de 1999.

— V. Caselles. de la Universitat

de les Illes Balears. i J. M. Morel. de l'Es

cola Normal Superior. Cachan (França):

«Mathematical models in image proe-

essing» .

— J. Serra, de l'Escola de Mines.

París: «Mathematical morphology».

— S. Mallat, de l'Escola Politèc

nica. Palaiseau (França), i Y. Meyer. de

l'Escola Normal Superior. Cachan (Fran

ça): «Signal processing with wavelets».

Congressos

VI Encuentro de Topologia. Coordina

dors: M. Castellet, A. Murillo i J. A.

Crespo. Organitzat pel Centre de Recer

ca Matemàtica. Universitat de les Illes

Balears. 5 i 6 de març de 1999.

Conferències impartides

— J. A. Crespo, de la Universitat de les

Illes Balears: «Estructura de //-espacios

modulo p con cohomología fmitamente

generada».

— W. Dicks. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: «Hyperbolic

punctured-torus bundles».

— Gómez Tato, de la Universitat

de Santiago de Compostel·la (Espanva):

«Invariantes de Hopf-Ganea y categoría

dèbil de Lusternik-Schnirelmann».

— M. Izquierdo, de la Univer

sitat de Malardalen (Suècia): «Formas

reales de una curva algebraica de genero

par».

— V. Mtmoz, de la Universidad

Autònoma de Madrid (Espanya): «Con-

jetnra de Atiyah-Floer».

— J. J. Nuno. de la Universitat

de València: «Propiedades topológicas de

hipersuperficies genéricas » .



Pòsters presentats

— ( .. Bastardas. de la Universitat Autò

noma de Barcelona: Una construccíón

homotópica idempotente usando grupos

simpliciales.

— M. Bruguera, de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Completitud en

grupos localmente cuasi-convexos.

— C. Casacuberta. de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: Sobre la

existencia de eauivalencias cohomológi-

cas universales.

— N. Castellana, de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: Una cons

truccíón homotópica de la representa-

ción adjunta.

— F. J. Díaz. de la Universitat

de La Laguna (Espanya): Categorias de

homotopía esfèrica.

— L. Espanol. de la Universitat

de La Rioja (Espanya): Lògicayconver

gencia: doble negación y topología ca

nònica en monoides relacionados cou la

convergencia de sucesiones.

— J. I. Extremiana, de la Uni

versitat de La Rioja (Espanya): Seccio

nes de Postnikov en el infmita.

— L. Fernàndez, de la Universi

tat de Lilla I (França): Espacios cuasi-

proyectivos y categoria de SJ3).

— J, M. García, de la Universi

tat de La Laguna (Espanya): Homolo-

gías para la categoria de los espacios

exteriores.

— J. A. Garvín, de la Universitat

de Màlaga (Espanya): Acotaciones de la

nilpotencia de sutoequivalencias de ho

motopía fibrada .

— L. Lechuga, de la Universitat

de Màlaga (Espanya): Peoblemos de de-

cisióny eljúntor Ext.

— M. Macho Stadler, de la Uni

versitat del País Basc: Correspondencias

de grupoides.

— M. T. Rivas. de la Universitat

de La Rioja (Espanya): Secciones de

Postnikov en el infinita.

— J. I.. Rodríguez, de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: Localiza-

ciones de gruposfinitos simples.

— J. I. Royo, de la Universitat

del País Basc: Sucesión de Gvsin.

— M. Salami, de la Universitat

de La Laguna: Homotopía generalizada

en categorias de cofibraciones.

— J. Scherer, del Centre de Re

cerca Matemàtica: Espacios celulares y

su grupofundamental.

The Fifth International Seminar on

the Mathematical Analysis of Algo-

rithms. Comitè Organitzador: P. Fla-

jolet, França; H. M. Mahmoud, EUA;

C. Martínez. Espanya; H. Prodinger,

Sud-àfrica; R. Sedgewick, EUA: W.

Szpankowski, EUA. t.'entre de Recer

ca Matemàtica, del 14 al 18 de juny

de 1999.

t 'onferències importnles

— R. Arratia, de la l niversitat del Sud

de Califòrnia (EUA): «Euler circuits.



DNA sequencing by hybridizatíon, and a

newgraph polynomial that counts Euler

circuit decompositions».

— R. Brent. de la Universitat

d'Oxford (Regne Unit): «Revisiting the

binary euclidean algorithm».

— P. Chassaing, de l'Instituí

Elie Cartan (França): «Phase transition

for parking blocks. Brownian excursion

and eoalescence».

— W.-M. Chen, de la Universi

tat Nacional de Taiwan: «Generalized

heap recurrence and its applícations to

the analvsis of algorithms».

— K Compton, de la Universitat

d'Aarhus (Dinamarca): «Densities of

partítion sets in munbcr systems».

— L. Devrove, de la Universi

tat McGilI (Canadà): «Random multi-

dimensional search trees».

— M. Dermota, de la Universitat

Tècnica de V iena (Austria): «Systems of

functional equations and patterns in

random trees».

— J. A. Fill. de la Universitat

Johus Hopkins (EUA): «Explícit bounds

on the distribution of runtime for quick-

sort».

— P. Flajolet, d'INRIA Roc-

quencourt (França): «A general analvsis

of trie structures».

— M. Hofri, de WPI (EUA): «An

cfficient algorithm for the approximatc

median selection problem».

— H.-K. Hwang, de l'Acadèmia

Sinica (Taiwan): «Distribution of the

number of consecutive records in ran

dom permutations».

— P. Jacquet. d'INRIA Roc-

quencourt (França): «Optimalitv ofpat-

tern matching predictors».

— S. Janson. de la Universitat

d'Uppsala (Suècia): «Linear probing

hashing, parking, random forests. Brown

ian excursions. etc».

— M. Karonski. de la Universi

tat Adama Mickiewic (Polònia): «On the

distributed complexity of computing

maximal matchings».

— R. Kemp, de la Universitat

Johann-Wolfgang-Goethe (Alemanya):

«On leftist simply generated trecs».

— C. Krattenthaler. de la Uni

versitat Tècnica de Viena (Àustria): «An

algorithm for the random generation of

plane partitions and rhombus tilings».

— J, Liebehenschel. de la Uni

versitat Johann-Wolfgang-Goethe (Ale-

manya): «Ranking and unranking oT a

generalized dyck language and the ap-

plication to the generation of random

trees».

— G. Louchard, de la Univer

sitat Lliure de Brussel·les (Bèlgica):

«Analytic variations on the airy distri-

hution».

— G. Lngosi, de la Universitat

Pompeu Fabra: «A new concentration

inequality».

— H. Mahmoud, de la Univer

sitat George Washington (EUA): «On

generalized polva urtt models».



4os
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— I.-F. Marckert. de la Uni

versitat de Nancy I (França): «Tight

botmds for the moments of the width ol

rooted labeled trees».

— C. Martínez. de la Universitat

Politècnica de Catalunva: «Svstems of

divide and conquer recurrences».

— M. Nebel. de la Universitat

Johann-W olfgang-Goethe (Alemanva):

«Further results on the stack-size of

trees».

— R. Neininger. de la l niversitat

de Friburg (Alemanva): «Limit laws for

partial maten queries in random trees».

— D. Panario. de la Universitat

de Toronto (Canadà): «Smalles compo

nents in random combinatorial struc-

tures».

— P. V. Poblete. de la Universitat

de Xile: «The effect of deletions ou differ-

ent insertion disciplines for hash tables».

— H. Prodinger. de la Univer

sitat de Vi itw atersran (Sud-àfrica):

«Combinatories of geometricallv distri-

buted random variables».

— B. Reed. de la l niversitat de

Toronto (Canadà): «How tall are the

trees?».

— M. Régnier. d'INRIA Roc-

quencourt (França): «Counting patterns

in a markovian sequence».

— U. Riisler. de la Universi

tat de Kiel (Alemanya): «On the FIND

process».

— L. Rueschendorf. de la Uni

versitat de Friburg (Alemanva): «On the

internaI path length of d-dimensional

quad trees».

— 15. Salvy. d INRI A Rocquen-

court (França): «Motif statistics».

— \\. Sedgewick. de la Universi

tat de Prmceton (EUA): «Is quicksori

optimal?»

— H. Shaclmai. de TIIT (Is

rael): «Stochastic analvsis of speeulative

execution schemes».

— W. Steiger. de la Universitat

de Rutgers (El A): «An optimal algo-

rithm for the hvperplane median».

— .I.-M. Steyaert. de l'Éeole

Polyteclmiqne. Palaiseau (França): «Anal

vsis of a rewriting svstem: a question of

patienee».

— W. Szpankowski. de la Uni

versitat de Purdue (EUA): «Analytic

methods in information theorv: redun-

dance rate problem».

— T. Tsukiji. de la Universitat

de Nagova (Japó): «On the number of

outputs and the insertion depth of ran

dom recursive circuits».

— 15. Vallée. de la Universitat de

Caen (França): «A unifving famework

for the analvsis of a class of euclidean

algorithms».

— J. \ itter. de la Universitat

de Duke (EUA): «Simple randomized

mergesort».

— H. Vi ilf. de la Universitat de

Pennsilvània (EUA): «Progress and prob-

lems in generating combinatorial famí

lies».



Joint Conference oj the 5" Barcelo

na Logic Meeting and the 6 Kurt Gó-

del Colloquium. Comitè organitzador:

E. Casanovas (UB). R. Farré (UPC),

R. Jansan (UB) i V. Verdú (UB). Comitè

científic: M. Baaz (Universitat l'ècnica

de Viena). E. Casanovas (l'B). R. Farré

(UPC), R. Jansana (UB), A. Leitsch (Uni

versitat Tècnica de Viena). II. Veith

(Universitat Tècnica de Viena) i V. Ver

dú (UB). Organitzat pel Centre de Re

cerca Matemàtica, juntament amb la

Kurt-Oodel-Society. Casa de la Cari

tat de Barcelona, del 16 al I0 de jnnv

de 1999.

Conferències plenàries

— \ . Dauos. de la Universitat de Pa

rís \ II (França): «Sequent calctdus and

continuation passing stvle compilation».

— L. van deu Dries. de la Uni

versitat dTllinois a Urbana (EUA):

«Making model theory more intrinsic».

— M. Foreman. de la l niversi-

tat de Califòrnia a Irvi (EUA): «Parti-

tion relations for successor cardinals».

— I. Juhasz, de l'Acadèmia de

Ciències Hongaresa (Hongria): «Cardinal

sequences of locallv scattered spaces».

— B. Kim. deMIT (EUA): «Hy-

perimaginaries and definabilitv».

— L. Libkin, de l'ecnologies

Lucent (EUA): «Einbedded finite mod

els and constraint databases».

— V Macintvre. de Ciències

Matemàtiques (Regne Unit): «Vapnik-

Chervonenkis dimension and measure

theorv in model theorv of fields».

— 11. Ono. de JAIST (Japó):

«Algebraic analysis of logics without the

contraction rule».

— D. Pigozzi. de la Universitat

de FEstat de Iowa (EUA): «The alge

braic theorv of Gentzen calculi: an ab-

stract algebraic logic approach».

— J. P. Ressayre, de la Universi

tat de París VII (França): «Computer

science and the fine structure of Borel

sets».

Altres conferències impartides

— D. Asperó, de la Universitat de Bar

celona: «Strong versions of bounded forc-

ing axioms».

— A. Avron. de la Universitat de

Tel-Aviv (Israel): «On the expressive

power of tbree-valued and four-valued

languages».

— A. Avron. de la Universitat de

Tel-Aviv (Israel): «Safetv and limitation

of Mze in quen languages. and in set

theorv».

— M. Baaz. de la l niversitat

Tècnica de Viena (Àustria): «Ferm in-

duction».

— A. Berarducci. de la Universi

tat de Pisa (Itàlia): «Interseetion theorv

for o-minimal manifolds».

— W. Carnielli. de la Univer

sitat de FEstat de Campinas (Brasil):

«Modulated logics and uncertain rea-

soning».



— W. DePauli-Schimanoric, de

la Universitat Tècnica de Viena (Àus

tria): «Calculus of winning».

— C. Fermüller. de la Universi

tat Tècnica de Viena (Austria): «A new

type of analytic calculi».

— A. Fernàndez-Margarit. de la

Universitat de Sevilla (Espanya): «A

hierarchv for A„+|(7,)-iuductiou».

— J. Flum, de la Universitat de

Friburg (Alemanya): «Model theory and

parametrízed complexity» .

— J. M. Font. de la Universitat

de Barcelona: «Combining modalitv and

four-valuedness: an abstracts algebraic

logic approach».

— A. J. Gil. de la Universitat

Pompeu Fabra: «Multseq: sequents.

equatíons. and beyond».

— M. C. Graciani, de la Uni

versitat de Sevilla (Espanya): «Initial

segments maximal (7,,-definable sets in

fragments of arithmetics».

— K. Hauser. de la l niversitat

de Humboldt (Alemanya): «Gòdel'spro-

gram revisited».

— J. Hernandez-Orallo, de la

l niversitat Politècnica de València:

«l nified information Gain measures for

inference processes».

— A. J. C. Hurkens. de la Uni

versitat de Nijmegen (Holanda): «The

relation P(x I"\y) Ç. ris well-founded».

— M. Junker. de la Universitat

de Friburg (Alemanya): «On equational

theories».

— 15. Konikowska, de l'Aca-

dèmia Polonesa de Ciències (Polònia):

«Introducing a third logical value into

reasoning about concurency».

— P. Kowalski. de la Universitat

de Wroclaw (Polònia): «Stable groups

and algebraic groups».

— F. F. Lara Martín, de la Uni

versitat de Sevilla (Espanya): «A hie

rarchv for A„ + l(r)-induction».

— P. Larson, de la Universi

tat de París VII (França): «A maximal

model for //(ü>2)».

— J. López, de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: «Wealdy-

Ramsey sets in Banach spaces».

— (.',. Moser. de la Universitat

Tècnica de Viena (Àustria): «Term in-

duction».

— M. Pérez, de la Universitat de

Sev illa (Espanya): «Initial segments ma

ximal (T„-definable sets in fragments of

arithmetics».

— D. Pierce, de MSRI (EUA):

«Differentíal fields and model comple

cions».

— N. Preining, de la Universitat

Tècnica de Viena (Àustria): «How many

points fit on a sphere? A logical analvsis

of Schütte's proof».

— A. Romero, de la Universitat

de Sevilla (Espanya): «Initial segments

maximal o„-definable sets in fragments of

arithmetics».

— J. M. Sagüillo. de la Univer

sitat de Santiago de Compostelía (Espa-



nva): «Omega-arguments in the formal-

isms of Godel. Peano and Whitehead-

Russel».

— G. Salzer. de la l niversitat

Tècnica de Viena (Àustria): «Multseq:

sequents. cquations. and beyond».

— F. Sancho. de la Universitat

de Sevilla (Espanya): «lnitial segments

maximal o„-definable sets in fragments of

arithmetics».

— A. l rsini. de la l niversitat de

Siena (Itàlia): «Positive classical logic».

Conferències i seminaris

Setembre

— O. Blasco. de la Universitat de

València: Funciones enteras integrables

respecto a pesos exponenciales.

— R. Krikoriau. de l'Escola Po

litècnica de París (França): The set of

reducible smooth skew-products on

V x SU(2) is (globally) dense.

— H. Broer. de la Universitat de

Groningen (Holanda): IUll's equation

tvith periodic and quasi-periodicforcing.

Octubre

— I. Cerdà. de la Universitat de Barce

lona: J. A. ítaposo i el seu treball sobre

multiplicadors de Fourier.

— VI. Lazutkin. de la Universitat

de l'Estat de Sant Petersburg i Universi

tat de Barcelona: Makingfractals fat .

— H. I lanssmann. de la Uni

versitat d'Aquisgrà (Alemanva): Bifur

cations of normallv parabolic tori in

hamiltonian systems.

— S. Wilson. de la Universitat

Jolms I lopkins: HopJ rings in algebraic

topologv' (qnatre sessions).

— J. Bagaria. de la Universitat

de Barcelona: Hounded forcing axioms

and the cardinality ofthc continunm.

— Y. Fedorov. de la Universi

tat de FEstat de Moscou i del Departa

ment de Matemàtica Aplicada II de la

Universitat Politècnica de Catalunva:

Discretization of algebraic integrable

systems.

— A. J. Maciejewski. del Centre

d'Astronomia de Toruri (Polònia): Rota-

tional motion of u rígid satellite in a cir

cular orbit —certain open problems.

— L. Meersseman. de la Univer

sitat de Lilla (França): Construcción geo

métrica de variedades complejas en di-

mensión arbitraria (dues sessions).

— R. Castano-Bernard. de la Uni

versitat de Warwick (Regne Unit) -

Universitat Autònoma de Barcelona: Fo-

liaciones lagrangianas .

— D. Yost. de la Universitat

d'Austràlia: Twisted sums of classical

Banach spaces.

— D. Bambusi. de la Universitat

de Milà (Itàlia): On long time stability in

hamiltonian perturbations of nonreso-

nttnt linear PDE's.

— C. Simó. de la Universitat de

Barcelona: Meandering and labyrinthic

rotational inrariant curres in nontwist

4l1
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area preserving maps. Genericity results

and examples (dues sessions).

— J. Ortega Cerdà, de la Uni

versitat de Barcelona: Multipliers and

interpolation.

— D. Iesan, de la Universitat

de lasi (Romania): Thermal stresses in

cyiinders.

— D. Asperó, de la Universitat

de Barcelona: The bounded Martin's

maxinuun.

— J. Los. d'INLN, del Centre

Nacional de la Recerca Científica. Niça

(França): Forcing relation and knots in

3-space.

— D. Gil. de la Universitat Au

tònoma de Barcelona: Nilvarietats

complexes sense funcions holomorfes no

constants.

Norembre

— J. Orobitg, de la Universitat Autòno

ma de Barcelona: BMOpera mesures no

doblants.

— J. C. Martínez, de la Univer

sitat de Barcelona: Sobre el teorema

de Baumgartner-Shelah para àlgebras de

Boole.

— M. Levi. de la Universitat de

l'Estat de Pennsilvània (EUA): Geome-

try and physics ofaveraging with appli-

cations.

— A. Delshains. de la Univer

sitat Politècnica de Catalunya: KAM

theory and a partial justification of

Greene's criterion for non-tivist maps.

— D. Marín. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Un teorema de

rigidez pum joliaciones holomorfas.

— I. Gàlvez, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Àlgebres de Lie

de dimensió infmita.

— V. Olevskii. del Centre de

Recerca Matemàtica: Multipliers and

variation.

— R. Jansana, de la Universitat

de Barcelona: La versióforta d'una lògi

ca protoalgebraica.

— V. Sidorenko, de l'Instituí de

Matemàtica Aplicada de Keldysh: lu-

vestigation of stability of long-period

planar satellitc motions in a circular

orbit .

— E. Gallego, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Geometria in-

tegral i singularitats complexes (XII): al

gunes consideracions sobre la fórmula

de Crofton en espais hermítics.

— A. Ruiz, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Algebres de

Kac-Moody.

— J. Verdera, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Mesures amb

curvatura fmita sobre conjunts continus.

— I. Morrison, de la Universitat

de Fordham (EUA): Moduli spaces of

curves (cinc sessions).

— P. Gutiérrez, de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Potencial de

splitting i teoria de Melnikor per a tors

and< bigotis en sistemes htuniltonians.

— C. Casacuberta, de la Univer



sitat Autònoma de Barcelona: Motivació

física.

— P. Viader. o!e la Universitat

Pompeu Fabra: On a problem ofAlfred

Renyi.

— P. I laissinsky, de l'Escola Nor

mal Superior de Lió (França): Parabol

ic surgery.

— N. Fagella, de la Universitat

de Barcelona: Dinàmica completa.

— D. lesan. de la Universitat de

Iasi (Romania): The methods of poten-

tial in elastostatics.

— R. Farré, de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Immersions

existencialment tancades de grups abe-

lians ordenats (tres sessions).

— J. Scherer, del Centre de Re

cerca Matemàtica: L'homologia de BU.

— M. Mastylo, de la Universitat

Adama Mickiewicza de Poznaii (Polò

nia): The Dunford-Pettis propertv far

Banach spaces.

Desembre

— J. Solà-Morales. de la Universitat

Politècnica de Catalunva: El sistema

molla-massa com a límit singular d'una

eilnació d'ones.

—. S. Ibàñez. de la Universitat

d'Oviedo: Bifurcaciones en nua família

de campos en R ' con divergencia cero y

una condidón de simetria.

— C. Simó, de la Universitat de

Barcelona: lUll's equation l: the periodic

case. Local vs. global.

— J. Scherer. del Centre de

Recerca Matemàtica: Àlgebres de vèr

texs.

— P. McCuIlagh, de la Universi

tat de Chicago (EUA): Quotient spaces

and statistical models.

—C. Casacuberta. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: Moonshine.

— J. Ortega Aramburu, de la

Universitat de Barcelona: Embedinus

d'espais de potencials en espais IJ'.

— M. Baaz. de la Universitat

Tècnica de V iena (Àustria): Perspectives

in the derelopment of Godel logics.

— Ch. Fermüller, de la Univer

sitat Tècnica de Viena (Àustria): Many-

valued modal logics.

— G. Salzer. de la Universitat

Tècnica de Viena (Àustria): Automatic

generation of many-calued calculi.

— C. Bonet, de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Les martinga

les són honestes.

— D. Asperó. de la Universitat

de Barcelona: Stationaiy reflection.

— J. J. Morales. de la Universi

tat Politècnica de Catalunva: Grupos

discretos libres y dinamica caòtica en

teoria de Galois diferencial.

— P. Ilaissinskv, de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: Partial

survey of 1 -dimensional complex dy-

namics.

— N. Castellana, de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: Una repre

sentació homotòpica de DL<.



— J. J. Carmona, de la l niversi-

tat Autònoma de Barcelona: Conjunts

excepcionals numerables .

Gener

— K. Baranski, del Centre de Recerca

Matemàtica: Brennan's conjecture and

the Mandelbrot set.

— J. Ferrer. de la l niversitat

Politècnica de Catalunya: l'eoria ma

temàtica de sistemes.

— J. M. Peris. de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Grups discrets

lliures i dinàmica caòtica en teoria de

Galois diferencial (II).

— A. Tonks. de la l niversitat

Autònoma de Barcelona: Operades.

— F. Gautero. del Centre de Re

cerca Matemàtica: Dynamical 2-com

plexes and free-group automorphisn<s.

— A. El Kacimi, de la Universi

tat de Valenciennes (França): Cohomo-

logie des formes automorphes pour un

groupe kleinéen élémentaire.

— I. Galvez, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: El gènere el·líp

tic com a mòdul sobre una àlgebra de

vèrtexs.

— J. M. Mondelo, de la Univer

sitat de Barcelona: Mètodes refmats

d'anàlisi de Fourier.

— J, C. Tatjer. de la Universitat

de Barcelona: Difeomorfismes dissipa-

tius en dimensió -5 amb tangències ho-

moclíniques.

— \. Buff, de la Universitat de

l'olosa de Llenguadoc (França): Julia

sets in parameter planes.

— J. Porti, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Geometries a

la Thurston (I).

— I. Galvez, de la l niversitat

Autònoma de Barcelona: El gènere el·líp

tic com a mòdul sobre una àlgebra de

vèrtexs (II).

Febrer

— J. Porti, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Geometries a

la Thurston (II).

— I. Galvez, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: El gènere el·líp

tic com a mòdul sobre una àlgebra de

vèrtexs (III).

— J. Seade, de la Universitat

Nacional Autònoma de Mèxic: Grupos

kleinianos en espacios proyectivos.

— C. Bonet, de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Lcs martinga

les contmuen essent honestes.

— C. Simó. de la Universitat de

Barcelona: Simultuneous binary col·li

sions in theplanarfour bodyproblem (I).

— J. Seade. de la Universitat

Nacional Autònoma de Mèxic: Libros

abiertos: singularidades reales con una

fibración de Milnor.

— C. Casacuberta, de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: Reticles i

àlgebres de kac-Moody generalitzades.

— D. Garba-Belko, dc la Uni

versitat de Rennes (França): Cohomo-



logia rélative de formes non exception-

nelles.

— J. Llibre. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Nous resultats

sobre la teoria de la integrabilitat de

Darboux.

— J. Llibre. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Sobre les dife

rents proves del teoiema de Pitàgores.

— I. Jané, de la Universitat de

Barcelona: Origen i ús dels ordinals en

cantor.

— V. Navarro. de la Universitat

de Barcelona: Variacions d'estructures de

Hodge mixtes unipotents i el teorema

de Hain-Zucker.

— J. Wildeshaus. de la Universi

tat de Mi'mster (Alemanya): Polvloga-

rithms I: introduction.

— J. Scherer. del Centre de Re

cerca Matemàtica: Espacios de torsión y

celularización de grupos.

— J. Girbau. de la l niversitat

Autònoma de Barcelona: Estabilitat per

linealització de les equacions d'Enstein

en els models de Robertson - II alker (I).

— A. Gasull. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Llibre de Rous-

sarie I: un exemple de versal unfolding.

— E. Fontich. de la Universitat

de Barcelona: El teorema de la funció

implícita i linealització.

— X. Xarles. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: /:/ teorema de

Hain-Zuckerper afeixos 1-àdics mixtos

unipotents.

— J. Wildeshaus. de la Universi

tat de Mi'mster (Alemanya): Polyloga-

rithms ll.

— P. Hell. de la Universitat Si

mon Fraser (Canadà): Generalizations

ofMatching.

— J. L. Rodríguez. de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: Localitza

cions de grups fmits simples.

Març

— J. Girbau. de la Universitat Autòno

ma de Barcelona: Estabilitat per line

alització de les eqnacions d'Enstein en

els models de Robertson- II alker (II) .

— C. Camacho. d'IMPA (Bra

sil): Una fórmula de indices para cam

pos de vectores holomorfos.

— C. Bodelon. de la Universitat

de Boston (EUA): Dinàmica simbòlica

per superfícies hiperbòliques d'àrea fi

nita.

— R. Jansana. de la Universitat

de Barcelona: Bisimulacions: lògica mo

dal i lògica de primer ordre.

— P. Pascual. de la Universitat

Politècnica de Catalunva: Teoria K i re

guladors (l).

— I. Wildeshaus. de la Universi

tat de Münster (Alemanya): Polyloga-

rithms llI.

— P. Hell. de la Universitat Si

mon Fraser (Canadà): List partitions.

— B. Karpinska. de la Universi

tat de Varsòvia (Polònia): Cantor bou-

quetsfor exponential maps.
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— J. Villadelprat. de la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona: Conjunts

periòdics límits (segon capítol de Llibre

de Roussarie)

— \1. Fornasiero. de la Univer

sitat de Ferrara (Itàlia): The projective

version ofMalcomson's theorem.

— J. Serra-Sagristà. de la Uni

versitat Autònoma de Barcelona: On

coordination sequences and v series of

lattices.

— J. I. Burgos. de la Universitat

de Barcelona: La conjectura de Zagier.

— J. Wildeshaus. de la Universi

tat de Münster (Alemanya): Polvloga-

rithms IV.

— J. Villadelprat. de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: Un teore

ma de Poincaré-Hopf per varietats no

compactes.

— L. Perko. de la Universitat

del Nord d'Arizona (EUA): Limit cycles

for bounded quadratic systems.

— E. Freire. de la Universitat de

Sevilla (Espanya): On the triple zero

degeneracy.

— E. Ponce. de la Universitat de

Sevilla (Espanva): Some generic limit

cycle bifurcations in planar piecewise

linear systems.

— J. Wildeshaus. de la Univer

sitat de Münster (Alemanya): Polv-

logarithms V

— C. Simó. de la Universitat de

Barcelona: Simultaneous binaiy col•li

sions in the planar four bodv problem.

II. Regularity ofthe regularization in the

cases reducible to 1D.

— P. Koskela. de la Universitat

de Jyviiskyla (Finlàndia): Quasiconfor-

mal mappings in Mathematics.

— J. M. Font. de la Universitat de

Barcelona: Sobre una lògica modal a qua

tre valors amb interpretació epistèmica.

— L. Schwartz. de la Universi

tat de París Nord (França): The coho-

mology ofspaces and the Krull ftltration

of the categoiy U.

— P. Malliavin. de la Universi

tat de Jussieu (França): Tangent proc

esses and theirs applications.

— J. Oesterlé, de l'Institut Henri

Poincaré (França): Torsion of elliptic

curves over numberfields.

— M. Nicolau. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Curvatura i

singularitats complexes .

— X. Cabré. de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Equacions li

neals de la calor amb potencials singu

lars: existència i explosió instantània de

solucions.

— I. Permanver. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: Una gene

ralització del teorema de Hurewicz.

Abril

— W. Malfait. de la Universitat Catòli

ca de Lovaina (Bèlgica): Anosov diffeo-

morphisms on (infra-)nilmanifolds.

— J. Minguillón. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: A progres-



sive classification scheme for document

layout recognition.

— Cl. Valls i A. Pumarina, de la

Universitat Autònoma de Barcelona i

la Universitat d'Oviedo (Espanya): Split-

ting of separatricesfor a «iride» open set

offreqnencies.

— J. Porti, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Introducció a les

varietats geomètriques de dimensió tres.

— G. Solanes. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Conjunts con-

vexos al pla hiperbòlic.

— I'. Le Calvez, de la Universi

tat de París Nord (França): Indices of

the iierate ofan homeomorphism aj the

plane at afixed point

— J. Villadelprat, de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: LimiI per

iodic sets (II).

— M. Mathieu, de la Universi

tat de Queen's a Belfast: What is non-

commutativefunctional anafysis aboutíf

— J. Rifà, de la Universitat Autò

noma de Barcelona: Quantum computin"

and quantum error-correcting codes.

— J. C. Martínez, de la Universi

tat de Barcelona: Cuestiones de consis

tencia sobre espacios inicialmente com

pactos.

— S. Chesley, de la Universitat

de Pisa (Itàlia): Close earth approaches

of ustcorids. Resonant and nonresonant

returns.

— T. M. Seara, de la Universitat

Politècnica de Catalunva: Matching

complex i mètodes KAM en el càlcul del

domini d'aiuditicitat de corbes inva-

riants.

— J. Porti, de la l niversitat Autò

noma de Barcelona: Varietats deSeifert.

— S. Kolyada, de l'Acadèmia de

Ciències Ucraïnesa: Topological entropy

ofmaps on function spaces.

— L. Snoha, de la Universitat

Matej Bel (Eslovàquia): On minímal dv-

namical systems.

— J. López, de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: Weakly-

Ramsey sets in Banach spaces.

— P. Dehornoy, de la Universi

tat de Caen (França): From set theoryto

braids ria self-distributive algebra.

— A. N. Sbarkovskii, de l'A

cadèmia de Ciències Ucraïnesa: Bound-

ary value problems and dynamical sys

tems.

— A. Teruel. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Blowing up

and quasi-homogeneous blowing up of

singularíties for planar vectorfields .

— J. López, de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: Weakfy-

Ramsey sets in Banach spaces.

— G. Bastardas. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: La geome

tria S3.

Maig

— M. Farré, de la Universitat Autòno

ma de Barcelona: Moviment broicnià i

e. d. p.



— M. A. Teixeira. de la Univer

sitat de Campinas (Brasil): Hopf0 bifur-

eation ofreversible vectorfields.

— A. Teruel. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Teorema de

desingularización de Dumortier.

— J. López, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: Determinacyand

II eakly-Ilamsey sets in Banach spaces.

— S. Tindel. de la Universitat de

París XIII (França): Integral foroard i

espai de llacets.

— J. Porti, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: n.

— S. Dumitrescu, de l'Escola

Normal Superior de Lió (França): Holo-

morphic geometric structures on com

plex compact manifolds.

— J. A. Rodríguez, de la Univer

sitat d'Oviedo (Espanya): Coexistencia

ypersistencia de infmitos atractores ex

tranos.

— R. Ortega, de la Universitat

de Granada: Puntos fijos establesy ais-

lados de transformaciones que conser

v<m areas.

— R. Benazic. d'IMCA, Lima:

Singularidades dicríticas de un campo

vectorial holomorfo.

— I. Permanver. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: Les geome

tries S- x R i H- x R.

— K. Baranski. del Centre de

Recerca Matemàtica: Iteration of cu

bic rational maps, bifurcations of the

Mandelbrot-like sets.

— J. Torregrosa, de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: La ciclicitat

dels focus dèbils i dels centres.

— E. Ventura, de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Interseccions

de subgrupsfixos d'un grup lliurefinita-

ment generat.

— J. Bagaria, de la Universitat

de Barcelona: On the consisteney of

«everyset is II eakly-Ramsey».

— C. Seara. de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Separabilidad

de objetos en el plano.

— F. Chazal. de la Universitat

de Borgonya (França): Un teorema de

extensión de aplicaciones meromorfas.

— J. L. Rodríguez, de la Univer

sitat Autònoma de Barcelona: La geome

tria Nil.

— J. Burillo, de la Universi

tat Autònoma de Barcelona i la Uni

versitat de Tufts: Mètriques i subgrups

quasi-isomètrics dels grups de Thomp

son .

— R. Jansana. de la Universitat

de Barcelona: Dualitat de PriesUeypera

les àlgebres modals positives.

— M. Manjarín. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: La geome

tria SL

— J. Llibre, de la Universitat

Autònoma de Barcelona: On the weak-

ened I6th Hilbertproblem (I).

— J. Torregrosa. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: La ciclicitat

dels centres.



Juny

— 15. Bowditch. de la Universitat de

Southampton (Regne Unit): Planar

groups.

— A. Puiggené. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: An introduc-

tion to turbo codes.

— S. Skiena. de la Universitat de

l'Estat de Nova York a Stonv Brook

(El A): Jai-technologv-. compnters. gam-

bling. and mathematical modeling to II in.

— M. Kirkilionis. de la Universi

tat de Heidelberg (Alemanya): Struc-

tnivd population models in teclmical

applications.

— J. J. Gutiérrez. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: La geome

trta Sol.

— J. Llibre. de la Universitat

Autònoma de Barcelona: On the weake-

ned 16th Hilbert problem (II).

—- A. Delshams i T. Guillamon.

de la Universitat Politècnica de Catalu

nya: Funcions de Melnikov i integrals

abelianes.

— J. Hortalà. de la Borsa de

Barcelona: L'àmbit conceptual de la

borsa de valors.

— X. Vicente. de la Universitat

de Vic: Valoració d'opcionsfinanceres.

— R. J. Flores. de la Universi

tat Autònoma de Barcelona: La geome

tria //<.

— A. Guillamon. de la Universi

tat Politècnica de Catalunva: Integrals

abelianes.

— F. Manosas. de la Universitat

Politècnica de Catalunya: Condicions de

LaSalle per estabilitat asimptòtica glo

bal per a sistemes dinàmics. discrets i

con tin n.s.

— A. Viruel. de la Universitat de

Màlaga (Espanya): Grupos finitos e in-

variantes de Dickson.

— A. Alegre. de la Universitat

de Barcelona: La investigación en mate

matica actuarial.

— M. Vinyals Fuste. subdirector

de Winterthur: Los principales retos del

sector asegurador.

Juliol

— A. Adem. de la Universitat de Wis

consin a Madison (EUA): Periodicidad.

clases de Enlery acciones de grupos.

— N. Kitchloo. de la Universitat

de Northwestern (EUA): Uniquenes of

trivial sphericalfibrations ovev BSO(3).

Publicacions

Núm. .'589: D. B. Karagueuzian. Count-

ing involutions in groups of

upper triangular matrices.

Setembre de 1998

Núm. 390: E. Doubtsov and A. Nicolau.

Symmetric and Zygmund

measures in several varia

bles. Setembre de 1998.

Núm. .'591: L. Halbeisen. Relations be-

tween some cardinals in the

absence of the Axiom of

Choice. Setembre de 1 998.
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Núm. 392: V. V. Buldygin i V. Zaiats.

An symptotic behaviour of

cross-correlogram estimates Núm. 40 1 :

ofthe respons?function. Oc

tubre de 1998.

Núm. 393: J. M. Font i R. Jansana. Núm. 402:

Leibniz filters and the

strong version of a pro-

toalgebraic logic. Octubre

de 1998.

Núm. 394: D. Iesan i R. Quintanilla. Núm. 403:

On the problem ofpropaga-

tion of heat in mixtures.

Novembre de 1998. Núm. 404:

Núm. 395: F. R. Cohen i R. Levi. On

the homotopy type of in-

finite stunted projective Núm. 405:

spaccs. Novembre de 1998.

Núm. 396: P. Puig i M. A. Stephens.

Tests offit far the Laplace

distribution . Novembre

de 1998. Núm. 400:

Núm. 397: D. Iesan i R. Quintanilla. A

theoty of nonsimplc mi-

crostrett-h fluids. Desembre

de 1998. Núm. 407:

Núm. 398: D. Iesan i R. Onintanilla.

On a theoiy of thermoelas-

ticity tvith microtempera-

tures. Desembre de 1998 Núm. 408:

Núm. 399: J. V. Crespo. Structure of

ntod p H-spaces tvith ft- Núm. 409:

niteness conditions. Desem

bre de 1998.

Núm. 400: \\ . Dicks i E. Formanek.

The rank three casc ofthe

Hauna Nenmann Conjec-

ture. Gener de 1999.

I. Morrison. StabilityofHil-

bert points of generic K3

surfaces. Gener de 1999.

L. A. Cherkas i S. I. Dov-

nar. Some unexpectedprop-

erties of limit cycles of

quadratic systems in the

plane. Gener de 1999.

X. Olevskii. A note on Fou-

rier multipliers and Sobo-

lev spaces. Gener de 1999.

C. Broto i .1. M. Mòller.

Embeddings of Dl. in F4.

Febrer de 1999.

D. Cruz-Uribe. SFO i C.

Pérez. Sharp two-weight.

wcak-type norm inequali-

ties far singular integral

operators. Març de 1999.

J. L. Rodríguez i D. Sceve-

nels. Loculizations asso-

ciated to semidircet prod-

uets. Març de 1999.

J. L. Rodríguez i J. Scherer.

t ellular approximations

using Moore spaces. Abril

de 1999.

F. Gantero. Dynamical Cll-

complexes. Abril de 1999.

D. Cruz-Uribe. SFO i C.

Pérez. Tuo-weight. weak-

tvpe norm ineqnalities for

fractional integrals. Cal-

derón-Zygnnmd operators



and commutadors. Abril

de 1999.

Núm. 410: S. Kallunki i P. Koskela.

Exceptional sets for defini-

tion of quasiconformality.

Abril de 1999.

Núm. 411: Chengzhi Li. Weigu Li.

J. Llibre i Zhifen Zhang.

Polynomial systems: a low-

er bonndfor tlw weakened

lòth Hilbert problem. Abril

de 1999.

Núm. 412: Chengzhi Li. Weigu Li.

J. Llibre i Zhifen Zhang.

Linear estimation of the

number ofzeros ofAbelian

Integrals for some cnbic

isochronous centers. Maig

de 1999.

Núm. 413: Chengzhi Li. Weigu Li.

J. Llibre i Zhifen Zhang.

Bifnrcation of límit creles

from qnadratie isochronous

centers. Maig de 1999.

Núm. 414: M. J. Gonzàlez i P. Koske

la. Radial growth of solu

tions to Poisson eqnation.

Maig de 1999.

Núm. 415: J. J. Carmona. K. Yu. Fedo-

rovski i P. V. Paramonov.

On nniform approximation

bypolvanalvticpohnomiaL•

and the Diricfdet problem

for bianalytic functions.

Juliol de 1999.

Núm. 416: A. Adem. W. Gao. D. B. Ka-

ragueuziau i J. Minàc.

Field theoiy and the coho-

mology of some Galois

groups. Juliol de 1999.

Núm. 417: K. Baranski. On realiza-

bility of branched cover-

ings of the sphere. Juliol

de 1999.

Núm. 418: A. Adem. D. B. Karagueu-

zian i J. Minac. On the co-

homology of Galois groups

determined by lVitt rings.

Juliol de 1999.

Núm. 419: A. Nicolau. J. Pau i P. J.

Thomas. Smallness sets for

bounded holomorphicfunc

tions. Juliol de 1999.

Dins de la sèrie «Quaderns». que

aplega el contingut d'activitats especialit

zades i conté les conferències fetes durant

un semestre. curs avançat. workshop.

etc.. s'han elaborat els números següents:

Núm. 14: // Encuentro de Topologia

(febrer 1999).

Núm. 15: Sentcster on AIgcbraic To-

pology (abril 1999).
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Centre de Referència en Enginyeria Lingüística

Consell de Dtrecctó

M. Teresa Carré t Castellví

Lluís Jor t Mtrabent

Joaqutm Lltsterrt

Joaqutm Rafel t Fontanals

Jordt Vtnatxa t Serra

Consell Ctentíftc

Grup de Gramàtica Teòrica (GGT) - UAB

Grup de Lingüística Aplicada

Grup de Recerca del Diccionari del Català

Contemporani (DCC) - IEC

Grup de Recerca de les Oficines Lexicogràfiques

(OL) - IEC

Grup de Recerca de Variació del Llenguatge

(GVL) - UB

Grup de Recerca en Tractament del Llenguatge

Natural (UPC) - UB

Grup de Tractament de la Parla (GTP) - UPC

Institut Universitari de Lingüística Aplicada

Seminari de Filologia i Informàtica (SIT) - UAB

M. Teresa Esptnal

Salvador Oltva

Joaqutm Rafel t Fontanals

Antont M. Badta Margartt

Joaqutm Vtlaplana

Horacto Rodríguez

Cltment Nadeu

M. Teresa Cabré t Castellví

Joaqutm Lltsterrt
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Centre de Referència en Enginyeria

Lingüística de la Generalitat

de Catalunya

Objectius

— Realitzar recerca i desenvolupamcm

d'alt nivell en enginyeria lingüística. lin

güística computacional i lingüística apli

cada. basant-se en la complementarie-

tat dels grups i|ue componen el Centre

de Referència en Enginyeria Lingüística

(CREL) i en l'augment de massa crítica

que la seva constitució comporta.

— Desenvolupar projectes co

muns en enginveria lingüística. lingüís

tica computacional i lingüística aplicada

sobre línies de recerca ja iniciades o no

ves que permetin l'obtenció de nous pro

ductes. serveis. mètodes o coneixements

interessants per a l'entorn socioeconò-

mic català. i contribuir. així. a la norma

lització de la llengua catalana d'acord
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amb el Pla General de Normalització

Lingüística de la Generalitat de Cata

lunya.

— Potenciar les infraestructures

de R+D en enginyeria lingüística. tot

evitant duplicacions d'instrumental i de

treball. i crear serveis de suport que dis

posin de l'adequada dotació humana i

d equipament i estiguin oberts als grups

de recerca públics i privats.

— Captar finançament exterior.

tant en l'àmbit nacional com interna

cional. i participar en xarxes nacionals

i internacionals de recerca col•laborant

amb uns altres grups nacionals i es

trangers amb uns objectius semblants

propis.

— Intervenir activament en tas

ques de formació de personal (investiga

dors o tècnics altament qualificats) i de

formació en tècniques o mètodes que

puguin ser interessants per a les empre

ses o els organismes públics de recerca.

— Desenvolupar la transferèn

cia de serveis i de tecnologia i donar a

conèixer l'oferta de recerca de CRF.L als

diferents sectors i industrials per tal d'i

dentificar àrees de col•laboració i esta

blir contractes de recerca o assessora

ment tècnic que orientin la recerca del

centre cap a objectius d'interès comú. i

assegurar al mateix temps una trans

ferència de resultats ràpida i efectiva.

— Difondre els resultats de la

recerca a tots els sectors que hi poden es

tar interessats mitjançant la realització

de publicacions i l'organització de reu

nions i congressos. jornades tècniques.

jornades de portes obertes. etc.

— Assessorar el Govern de la

Generalitat i els organismes i les institu

cions que en depenen en temes relacio

nats amb el seu àmbit d'actuació i les se

ves especialitats.

Grup de Gramàtica Teòrica

Projecte Diccionari de Sinònims de Fra

ses Fetes

1. S'ha completat el buidatge de Ras-

pall-Martí (1984) i la primera revi

sió de la totalitat de fitxes de què cons

tava a principi d'anv la base de dades

(6.900).

2. S'han completat el buidatge

de Franquesa ( 1 97 1 ) i la revisió del camp

concepte de la base de dades d'acord amb

els conceptes introduïts en aquesta obra

lexicogràfica.

3. S'ha realitzat el buidatge de

locucions i frases fetes que es recullen a

O. Bladas (1997). «Expressions lexica-

litzades. Anàlisi i comparació». Els Mar

ges. núm. 59. p. 23—H.

4. S'han iniciat el buidatge del

diccionari de l'IEC (1995) i la revisió

del camp definició i exemple d'acord amb

la informació continguda en aquesta obra

lexicogràfica.

5. S'han eliminat frases fetes

poc clares o no gens documentades. in



troduïdes arran del buidatge de Raspall-

Martí.

6. En aquests moments. la base

de dades consta de 9.600 fitxes.

Grup de Lingüística Aplicada

de la Universitat de Girona

Unitat de Fonètica

1. Anàlisi prosòdica del català. Aporta

cions a la gramàtica del català contem

porani: capítols descriptius sobre accen

tuació i entonació. La reestructuració

dels sintagmes fonològics. Descripció dels

factors que influeixen en l'agrupació

dels enunciats en unitats totals i sintag

mes fonològies: interacció entre sintaxi

i eurítmia. Experiment sobre xocs ac-

centuals.

2. Corpus prosòdic. Inici de l en

registrament d'un corpus de Telenotícies

de TV3 com a corpus representatiu del

llenguatge estàndard llegit.

3. Les neutralitzacions i la de

terminació de límits prosòdies.

4. Creació d'un sistema per a

Tautocorrecció fonètica.

Unitat de Moifologia

Anàlisi de la interfície de la morfologia

lèxica en la sintaxi. Anàlisi de les entra

des dels verbs al DIEC.

S'ha continuat analitzant la in

formació sintàctica que contenen les

entrades del DIEC corresponents als

500 verbs més freqüents que apareixen

al Corpus de Llenguatges Especialit

zats de l'IULA. S'ha construït una base

de dades en què cada accepció o grup

d'accepcions sintàcticament equivalents

constitueix una entrada. El resultat de

l'anàlisi dels 500 verbs és una base de da

des d'unes 1.800 entrades aproximada

ment. Hom va acabant un document

en què s'exposen les característiques de

la base de dades i alguns del problemes

que han sorgit en l'estudi del trac

tament de la informació sintàctica dels

verbs.

Projecte d'ampliació i actualització

del CTILC

S'ha incorporat al RACi informació so

bre lloc de publicació i editorial de les

obres que formen part del CTILC. Per

a l'actualització de nous registres al

RAO. s'ha obtingut informació exhaus

tiva en suport magnètic de la Bibliote

ca Nacional de Madrid sobre publica

cions catalanes aparegudes entre 1988

i 1998.

Conversió del Diccionari de la llengua

catalana de l'IEC (DIEC) en un diccio

nari computacional

S'ha assolit la primera fase del nou re

plantejament del projecte. amb codifica

ció i etiquetage de tots els verbs del

DIEC per subcategories en tres nivells:

— transitius / intransitius /

transitius i intransitius;

425
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— copulatius / transitius i copu

latius / intransitius i copulatius;

— pronominals / pronominals

transitius / pronominals intransitius.

La segona fase està en procés.

Grup de Variació en el Llenguatge

Projecte Corpus Oral de Variació Ge

ogràfica

S'han transcrit fonèticament i ortogrà-

ficament 42 textos. Cal assenyalar que

s'han superat el nombre de minuts

consignats (277 en lloc de 210). per

què generalment els textos seleccionats

sobrepassaven els cinc minuts de du

rada.

Projecte Corpus Oral de Variació Fun

cional

Els objectius s'han assolit totalment.

Projecte Corpus Oral de Variació Social

Els objectius s'han assolit totalment.

Grup UPC-UB-TLN

Projecte Eines per a la Preparació i

l'Anàlisi de Dades Textuals

S'han desenvolupat una sèrie d'eines i

recursos per a facilitar el control de tex

tos no restringits en català. Part de les

eines ja existien per a unes altres llen

gües i simplement s'han adaptat i modi

ficat per tal de ser aplicades al català.

Unes altres eines han estat construïdes.

Hom ha fet un esforç notable d'estan

dardització per facilitar la transportabi-

litat de les eines.

Entre les eines hi ha: segmentador

de textos. analitzador morfològic/lema-

titzador. detector de noms propis. locu

cions. dates. desambiguadors morfològics

i analitzador sintàctic superficial.

Projecte Word/Net del Català

Els objectius estan plenament assolits.

Grup de Tractament de la Parla

Projecte Corpus Oral Tipus Speechdat

— Definició i dissenv del contingut del

corpus.

— Dissenv del material fonètic:

frases i paraules.

— Reclutament d'informants.

— Enregistrament per via te

lefònica.

— Processament del material

enregistrat. transcripció i etiquetament.

— Preparació del format final

del corpus en CD-ROM.

— A partir d'un corpus textual

cedit pel grup DCC de l'IEC. s'ha dut a

terme una anàlisi de freqüència d'apari

ció d'al•lòfons més precisa que la utilit

zada en l'objectiu segon i que es po

drà fer servir en futures extensions del

corpus.



Projecte Corpus d'Extracció (TUnitats

Fonètiques

A partir de l'anàlisi del corpus ja existent.

tant des del punt de vista fonètic com des

del de qualitat de la parla produïda pel

conversor text-parla. s'ha dissenyat i s'ha

enregistrat un nou corpus més acurat.

usa tant el reconeixement de la parla

com la conversió text-parla i que es pot

consultar a la pàgina \veb. La informa

ció es pot canviar sobre la marxa ( voca

bulari flexible). ja que usa models de fo

nemes i fa transcripció fonètica de les

noves entrades.

Projecte Eines per a la Conversió de

Text a Parla

— Ampliació i millora de:

1. Transcriptor fonètic i diccio

nari fonètic d'excepcions.

2. Preprocessador lingüístic.

3. Models prosòdies: durades.

— Adaptació del sistema de con

versió text-parla a Windows i a línia te

lefònica..

— Integració a la pàgina web

/t / tp://gps- tsc. upc. es/veu/demos .

— Creació d'una eina d edició

per a estudis prosòdies.

Projecte Eines per al Reconeixement de

la Parla

1. Construcció de models de fonemes

per a aplicacions de vocabulari flexible.

2. Començament del desenvolu

pament de models per a seniifonemes

discriminatins.

3. Ampliació i millora del pro

gramari de reconeixement Ramsés.

Projecte Prototip d'Accés Oral

Muntatge d'un sistema interactiu de

consulta de notes per via telefònica que

LATRAL (Lingüística Aplicada.

Tractament del Llenguatge)

Projecte Analitzador Sintàctic Superfi

cial

L'IULA ha adquirit. amb fons propis. la

llicència de Constraint Grammar. sobre

la qual es desenvolupa l'analitzador.

Dues persones (doctorands) s'han for

mat en el mecanisme. S'han redactat les

regles per al sintagma nominal.

I li ha hagut coordinació en el des

envolupament d'aquest projecte i el de les

OL de l'IEC de conversió del diccionari

DIEC en el diccionari computacional.

Projecte Desambiguador Morfològic

{Constraint Grammar)

Desenvolupament de part de les regles

de desambiguació.

Projecte Lloc Integrat del Lexicògraf

Primera versió parcial del dissenv. cor

responent a la primera fase del treball

lexicogràfic (dissenv i maquctació del

diccionari): acabada a finals del mes de

març de 1999.

■fü 7



I

5

42S

Projecte Eines per al Reconeixement

d'Unitats

Publicació de Sistemes d'extracció au

tomàtica f/e (candidats a) termes: Estat

de la qüestió. de R. Estopa. J. Vivaldi i

M. T. Cabré,

Desenvolupament d'una primera

versió d'un detector automàtic de neo-

logia.

Hi ha dues tesis en marxa: l'una.

d'orientació lingüística. i l'altra. d'in

formàtica sobre extracció de termino

logia.

SFI-UAB Seminari de Filologia

i Informàtica

Projecte 3313-2 Corpus Prosòdic: Selec

ció dels Locutors i Enregistrament

Els objectius assolits són descrits a l'in-

forme corresponent a la tasca: 3133-2

Corpus prosòdic: Característi<|ues gene

rals. selecció dels locutors i enregistra

ment.

Projecte 3313-3 Corpus Prosòdic: Ano

tació Prosòdica del Corpus

Els objectius assolits són descrits a l'in-

forme corresponent a la tasca: 3313-3

Corpus prosòdic: Anotació prosòdica

del corpus: pauses i inflexions delfona

mental.

Projecte 3402 Eines de Conversió de

Text a Parla

El grup SFI-UAB ha participat en les

tasques corresponents al disseny d'un

corpus de difonemes i a la millora del

transcriptor fonètic desenvolupat per

la UPC.

Projecte 3501 Corpus de Diàleg

Projecte 3504 Lloc integrat de treball

lexicogràfic.


